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Waar gaat het om

Resultaten tot nu toe

• Communicatieplan opstellen, mede uitvoeren en bewaken
• Faciliteren van projectleiders in communicatie
• Communicatie vragen ophalen bij partners, ondernemers, kennisverspreidingsprojecten en anderen
• Website, nieuwsbrieven, social media, symposia (infrastructuur van
communicatie beheren)
• Werken aan bewustwording rond problematiek bodembeheer
• Algemene programmacommunicatie
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Bredere verhaal van integrale bodemkwaliteit: stimuleren van
bewustwording, aangeven van problemen en oplossingen

Plannen komende jaren

Doelgroepen

•
•
•
•
•
•
•
•

Overheden
(Rijk | Provincie Waterschap)

Sectororganisaties

ketenpartijen

Projecten
PPS

kennisoverdracht

Adviseurs

PPS Partnerdagen
Themadag Beter bodembeheer (2017)
Themamiddagen CBAV jaarlijks
Nieuwe website
Nieuwsberichten en nieuwsbrieven
Lezingen en presentaties
Social media (Twitter)
Sharepoint site
Bijdrage aan open dagen, workshops en beurzen:
Biovelddag, Biobeurs, Groenbemesterdag, Workshop Stimulansen
voor duurzaam bodembeheer, Proeftuin Agroecologie & Technologie

kennisoverdracht

Agrarische
Ondernemers

Online magazine
Presentatie voor LTO-adviseurs
Inzet filmploeg Nieuwe Oogst voor laten zien resultaten
Themadag (2019)
Samenwerking kennisverspreidingsprojecten intensiveren
Kennisverspreiding via LTO intensiveren
Kennisverspreiding via andere partners intensiveren
Jullie suggesties en ideeën

Take home message
De PPS is er voor jullie; maak er meer gebruik van!

Kennisoverdrachtsprojecten (+voorlopers)

Beter Bodembeheer
Onderwijs

Onderzoek

Vragen

Vragen

Grote vragen
• Hoe kunnen we de resultaten nog beter verspreiden via de partners
van de PPS?
• 	Overname nieuwsberichten, lezingen voor klanten van partner,
social media?
• Wat zijn de behoeftes van partners rond communicatie en kennisoverdracht over bodembeheer?
• type activiteiten, soort kennis, hoe vormgegeven?
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